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Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sekreterare: Hanna Nicander
Tfn: 044-132226
E-post: hanna.nicander@kristianstad.se

Tid och plats Onsdagen den 23 augusti 2017 kl. 10:00,
Rådhus Skåne.

Ärenden
Nr

1 Fastställande av dagordning

2 Val av justerare

3 Informationer

10:00-10:10 Kommundirektören

2017/4

4 Ägardirektiv för AB Kristianstadsbyggen 2017/620

5 Ägardirektiv för C4 Energi AB 2017/628

6 Ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB 2017/630

7 Etablering av paviljonger Slättängskolan 2017/803

8 Reservation och försäljning av Nocken 1 2017/696

9 Reservation samt försäljning av mark inom Nya 
Ängamöllan till Beijer byggmaterial AB

2017/676

10 Försäljning av Hammar 9:192 till SHH Projekt nr 46 AB 2016/1279

11 Försäljning av Hammar 9:195 till K-fastigheter 2016/1285

12 Markanvisning Hammar 9:196 till HEM 1 2016/1280

13 Markanvisning Hammar 9:193 till GBJ Bygg 2016/1281

14 Markanvisning Hammar 9:194 till ABK 2016/1282

15 Markanvisning Hammar 9:197 till Christianstads 
Fastighets AB

2016/1283

16 Markanvisning Hammar 9:198 till Brinova 2016/1284
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Ärenden
17 Förvärv av Degeberga 20:48 2017/738

18 Detaljplan för Yngsjö 3:36 m.fl. i Åhus 2011/1069

19 Taxa för Kristianstad kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar 2018

2017/652

20 Grönstrategi Kristianstads kommun 2017/219

21 Motion - Avsätt lägenheter vid nyproduktion för 
bostadssociala ändamål

2015/1106

22 Motion - Ge AB Kristianstadsbyggen i uppdrag att bygga 
bostadsrätter också

2016/844

23 Revidering av bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda

2014/981

24 Plan för tillsyn enligt LSO och LBE 2017-2019 2017/812

Pierre Månsson
Ordförande
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KSAU § 167

Informationer
Änr KS 2017/4

 Kommundirektör Christel Jönsson ger en lägesrapport från 
kommunledningskontoret.
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KSAU § 168

Ägardirektiv för AB Kristianstadsbyggen
Änr KS 2017/620

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Med anledning av beslut om riktlinjer för bostadsförsörjning, KF 
2016-09-20 § 166, har ägardirektiv för AB Kristianstadsbyggen 
omarbetats. 

Det reviderade ägardirektivet har anpassats till struktur, rubriksättning 
och rekommendationer som finns i den handledning för ägardirektiv som 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges allmännyttiga 
bostadsföretag (SABO) gemensamt tagit fram.  

Arbetet med att ta fram nya ägardirektiv har bedrivits i dialog med 
bolagsledningen och yrkesrevisionen. Förslag till revideringar har också 
diskuterats vid vårens ägardialog.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa reviderat ägardirektiv för AB Kristianstadsbyggen.

 Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till AB 
Kristianstadsbyggen lämna ägardirektiv enligt Kommun-
fullmäktiges beslut.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-31.
Förslag till nytt ägardirektiv 2017-08-23.
Nuvarande ägardirektiv.
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KSAU § 169

Ägardirektiv för C4 Energi AB
Änr KS 2017/628

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Nuvarande ägardirektiv för C4 Energi AB gäller sedan 2015 och är i behov 
av uppdatering. Det reviderade direktivet är anpassat till den struktur, 
rubriksättning och rekommendationer i övrigt som föreslås gälla i ägardi-
rektiv för kommunägda bolag.

Arbetet med att ta fram ett nytt ägardirektiv har bedrivits i dialog med bo-
lagsledningen. Förslag till revidering har också diskuterats vid vårens ägar-
dialog.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa reviderat ägardirektiv för C4 Energi AB.

 Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till C4 Energi AB 
lämna ägardirektiv enligt Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-31.
Förslag till nytt ägardirektiv 2017-08-23.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 170

Ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB
Änr KS 2017/630

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Nuvarande ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB gäller sedan 
2013 och är i behov av uppdatering. Det reviderade direktivet är anpassat 
till den struktur, rubriksättning och rekommendationer i övrigt som fö-
reslås gälla i ägardirektiv för kommunägda bolag.

Arbetet med att ta fram ett nytt ägardirektiv har bedrivits i dialog med 
bolagsledningen. Förslag till revidering har också diskuterats vid vårens 
ägardialog.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa reviderat ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB.

 Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till Kristianstads 
Renhållnings AB lämna ägardirektiv enligt Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-31.
Förslag till nytt ägardirektiv 2017-08-23.
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KSAU § 171

Etablering av paviljonger Slättängskolan
Änr KS 2017/803

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Bevilja budgetkompensation till Barn- och utbildningsnämnden för 

hyreskostnad av paviljonger på Slättängskolan. Finansiering genom 
post för fastighetsförändringar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Slättängsskolan har sedan den stod klar efter ombyggnaden år 2008 klarat 
områdets elevbehov genom att omfördela ytor mellan stadierna. Nu har 
elevantalet i alla åldrar ökat mycket och det behövs ett tillskott på två 
klassrum samt någon fritidshemslokal. Behovet är redan till höstterminen 
2017 och en tillfällig lösning av två paviljonger föreslås.

Etableringskostnaden uppgår till cirka 900 tkr och den årliga hyreskostna-
den till cirka 562 tkr.

Barn och utbildningsnämnden söker budgetkompensation för hyres-
kostnaden. Finansiering genom post för fastighetsförändringar.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Bevilja budgetkompensation till Barn- och utbildningsnämnden för 

hyreskostnad av paviljonger på Slättängskolan. Finansiering genom 
post för fastighetsförändringar.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-08-10.
Barn och utbildningsnämndens beslut 2017-06-08 § 66.
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-05-02.
PM C4 Teknik 2017-04-24.
Samverkan inkl. riskbedömning och ritningar 2017-04-26.
Barnkonsekvensanalys 2017-05-02.
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KSAU § 172

Reservation och försäljning av Nocken 1
Änr KS 2017/696

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera samt överlåta cirka 10 000 m² av del av Nocken 1, i Nya 

Ängamöllans verksamhetsområde, till ett pris om 350 kr/m² till 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
är intresserad av att reservera samt förvärva cirka 

10000 m² av del av fastigheten Nocken 1, inom Nya Ängamöllans 
verksamhetsområde. Marken säljs till ett markpris om 350 kr/m².  

avser att starta en verksamhet vilken ska arbeta med 
effektiviseringar inom jordbruket. Ett bolag ska bildas som sedan blir 
köpare av marken. På området kommer verksamhetens kontor att ligga.

Ett reservationsavtal har undertecknats av 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera samt överlåta cirka 10 000 m² av del av Nocken 1, i Nya 

Ängamöllans verksamhetsområde, till 

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-08-02.
Kartbilaga.
Översiktskarta.
Reservationsavtal undertecknat av 20170731.
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KSAU § 173

Reservation samt försäljning av mark inom Nya 
Ängamöllan till Beijer byggmaterial AB
Änr KS 2017/676

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera samt överlåta cirka 17000 m² inom del av Väggen 5 i Nya 

Ängamöllans verksamhetsområde, till ett pris om 275 kr/m², till Beijer 
Byggmaterial AB.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Beijer Byggmaterial AB är intresserade av att reservera samt förvärva del 
av fastigheten Väggen 5, inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde. 
Markområdet är cirka 17000 m2 stort, se rödmarkerad yta på bifogad 
karta, och säljs till ett markpris om 275 kr/m2. Beijer Byggmaterial AB 
avser att förvärva marken för att uppföra en byggnad för industri-
verksamhet; uthyrning av lokaler mm.

Ett reservationsavtal har undertecknats av Beijer Byggmaterial AB.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera samt överlåta cirka 17000 m2 inom del av Väggen 5 i Nya 

Ängamöllans verksamhetsområde, till ett pris om 275 kr/m2, till Beijer 
Byggmaterial AB.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-07-28.
Kartbilaga.
Översiktskarta.
Reservationsavtal.
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KSAU § 174

Försäljning av Hammar 9:192 till SHH Projekt nr 46 AB
Änr KS 2016/1279

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna försäljningen av Hammar 9:192 till SHH Projekt nr 46 AB 
enligt köpekontrakt, för en ersättning av 1400kr/BTA beräknat på 
inlämnat bygglov. 

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Hammar bostadsområde markanvisades i november 2016, därefter 
tilldelades området till sju olika byggherrar där SHH Projekt tilldelades ett 
av kvarteren. Under våren 2017 har en byggherredialog hållits med 
inblandade byggherrar och deras arkitekter för att utveckla området 
optimalt. Området har även under våren 2017 fastighetsbildats.

Mellan SHH Projekt och Kristianstads kommun har markanvisningsavtal 
upprättats om senare förvärv och utbyggnad av Hammar 9:192. Området 
kommer att byggas ut i tätare bebyggelse i form av flerbostäder i flera plan. 
Det kommer bli drygt 400 bostäder på Hammar bostadsområde. Köpe-
skillingen beräknas på en ersättning av 1400kr/BTA beräknat på inlämnat 
bygglov. SHH:s område innehåller ca 35 bostäder. Deras plan är att påbörja 
byggnation under senhösten 2017, förutsatt att försäljningsprocessen går 
enligt plan. Baserat på tidiga skisser i projektet bedöms köpeskillingen 
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uppgå till cirka 7 Mkr, men detta kommer som tidigare nämnts och i enlig-
het med avtalet att beräknas baserat på de färdiga bygglovshandlingarna. 

Mellan SHH Projekt och Kristianstads kommun har köpekontrakt 
upprättats om förvärv och utbyggnad av Hammar 9:192. Bostäderna 
kommer i huvudsak att byggas i två plan med bostadsrätt som 
upplåtelseform. Försäljningen är villkorat med att köparen förbinder sig att 
slutbesked ska ges senast 2019-09-01 annars kan vite utfärdas med 5 
procent av köpeskillingen varje månad som dröjsmålet varar till dess 
slutbesked lämnats, dock högst med belopp motsvarande 25 procent av 
köpeskillingen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna försäljningen av Hammar 9:192 till SHH Projekt nr 46 AB 
enligt köpekontrakt, för en ersättning av 1400kr/BTA beräknat på in-
lämnat bygglov. 

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-07-10.
Köpekontrakt för Hammar 9:192.
Översiktskarta.
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KSAU § 175

Försäljning av Hammar 9:195 till K-fastigheter
Änr KS 2016/1285

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna försäljningen av Hammar 9:195 till K-fastigheter, enligt 
köpekontrakt för en ersättning av 1400kr/BTA beräknat på inlämnat 
bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Hammar bostadsområde markanvisades i november 2016, därefter 
tilldelades området till sju olika byggherrar där K-fastigheter tilldelades ett
 av kvarteren. Under våren 2017 har en byggherredialog hållits med 
inblandade byggherrar och deras arkitekter för att utveckla området 
optimalt. Området har även under våren 2017 fastighetsbildats. 

Mellan K-fastigheter och Kristianstads kommun har markanvisningsavtal 
upprättats om senare förvärv och utbyggnad av Hammar 9:195. Området 
kommer att byggas ut i tätare bebyggelse i form av flerbostäder i flera plan. 
Det kommer bli drygt 400 bostäder på Hammar bostadsområde.

Mellan K-fastigheter och Kristianstads kommun har köpekontrakt 
upprättats om förvärv och utbyggnad av Hammar 9:195. Det kommer bli 
drygt hundra bostäder fördelat på flera bostadsstorlekar med upplåtelse-
formen hyresrätt. Försäljningen är villkorat med att köparen förbinder sig 
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att slutbesked ska ges senast 2018-09-01 annars kan vite utfärdas med 5 
procent av köpeskillingen varje månad som dröjsmålet varar till dess 
slutbesked lämnats, dock högst med belopp motsvarande 25 procent av kö-
peskillingen. Köpeskillingen beräknas på en ersättning om 1400kr/BTA, 
inlämnat bygglov.

K-fastigheters område innehåller drygt 100 bostäder. Deras plan är att 
påbörja byggnation under hösten 2017. Baserat på tidiga skisser i projektet 
bedöms ersättningen för marken uppgå till runt 12 Mkr, men detta kom-
mer i enlighet med avtalet att beräknas baserat på de färdiga bygglovs-
handlingarna.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna försäljningen av Hammar 9:195 till K-fastigheter, enligt 
köpekontrakt för en ersättning av 1400kr/BTA beräknat på inlämnat 
bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-07-10.
Köpekontrakt för Hammar 9:195.
Översiktskarta.
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KSAU § 176

Markanvisning Hammar 9:196 till HEM 1
Änr KS 2016/1280

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna markanvisningen av Hammar 9:196 till HEM 1, enligt 

markanvisningsavtalet där ersättningen är 1400kr/BTA beräknat på 
inlämnat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Hammar bostadsområde markanvisades i november 2016, därefter 
tilldelades området till sju olika byggherrar där HEM 1 tilldelades ett av 
kvarteren. Under våren 2017 har en byggherredialog hållits med 
inblandade byggherrar och deras arkitekter för att utveckla området 
optimalt. Området har även under våren 2017 fastighetsbildats.

Mellan HEM 1 och Kristianstads kommun har markanvisningsavtal 
upprättats om senare förvärv och utbyggnad av Hammar 9:196. Området 
kommer att byggas ut i tätare bebyggelse i form av marklägenheter i 2-
plan. Det kommer bli drygt 400 bostäder på Hammar bostadsområde. HEM 
1 uppför företrädesvis bostäder runt 100-120 kvm, med upplåtelseformen 
bostadsrätt. Markanvisningsavtalet är villkorat med att köparen förbinder 
sig att teckna köpekontrakt senast 2018-05-01 annars har kommunen 
möjlighet att kräva att köpet återgår till kommunen.
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HEM 1:s område innehåller drygt 20 bostäder. Deras plan är att påbörja 
byggnation under våren 2018, förutsatt att försäljningsprocessen går enligt 
plan. Baserat på tidiga skisser i projektet bedöms ersättningen för marken 
uppgå till knappt 4 Mkr, men detta kommer i enlighet med avtalet att 
beräknas baserat på de färdiga bygglovshandlingarna.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna markanvisningen av Hammar 9:196 till HEM 1, enligt mar-

kanvisningsavtalet där ersättningen är 1400kr/BTA beräknat på inläm-
nat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-07-10.
Markanvisningsavtal för Hammar 9:196.
Översiktskarta.
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KSAU § 177

Markanvisning Hammar 9:193 till GBJ Bygg
Änr KS 2016/1281

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna markanvisningen av Hammar 9:193 till GBJ Bygg, enligt 

markanvisningsavtalet där ersättningen är 1400kr/BTA beräknat på 
inlämnat bygglov. 

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Hammar bostadsområde markanvisades i november 2016, därefter 
tilldelades området till sju olika byggherrar där GBJ Bygg tilldelades ett av 
kvarteren. Under våren 2017 har en byggherredialog hållits med 
inblandade byggherrar och deras arkitekter för att utveckla området 
optimalt. Området har även under våren 2017 fastighetsbildats. 

Mellan GBJ Bygg och Kristianstads kommun har markanvisningsavtal 
upprättats om senare förvärv och utbyggnad av Hammar 9:193. Området 
kommer att byggas ut i tätare bebyggelse i form av marklägenheter i 2-
plan. Det kommer bli drygt 400 bostäder på Hammar bostadsområde. GBJ 
uppför företrädesvis bostäder runt 100-120 kvm, med upplåtelseformen 
bostadsrätt. Markanvisningsavtalet är villkorat med att köparen förbinder 
sig att teckna köpekontrakt senast 2018-05-01 annars har kommunen 
möjlighet att kräva att köpet återgår till kommunen.
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GBJ:s område innehåller drygt 20 bostäder. Deras plan är att påbörja 
byggnation under hösten 2018, förutsatt att försäljningsprocessen går en-
ligt plan. Baserat på tidiga skisser i projektet bedöms ersättningen för mar-
ken uppgå till knappt 4 Mkr, men detta kommer i enlighet med avtalet 
att beräknas baserat på de färdiga bygglovshandlingarna.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna markanvisningen av Hammar 9:193 till GBJ Bygg, enligt 

markanvisningsavtalet där ersättningen är 1400kr/BTA beräknat på 
inlämnat bygglov. 

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-07-10.
Markanvisningsavtal för Hammar 9:193.
Översiktskarta.
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KSAU § 178

Markanvisning Hammar 9:194 till ABK
Änr KS 2016/1282

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna markanvisningen av Hammar 9:194 till ABK, enligt mark-
anvisningsavtalet där ersättningen är 1400kr/BTA beräknat på 
inlämnat bygglov. 

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Hammar bostadsområde markanvisades i november 2016, därefter tillde-
lades området till sju olika byggherrar där AB Kristianstadsbyggen (ABK) 
tilldelades ett av kvarteren. Under våren 2017 har en byggherredialog 
hållits med inblandade byggherrar och deras arkitekter för att utveckla 
området optimalt. Området har även under våren 2017 fastighetsbildats. 

Mellan ABK och Kristianstads kommun har markanvisningsavtal upprättats 
om senare förvärv och utbyggnad av Hammar 9:194. Området kommer att 
byggas ut i tätare bebyggelse i form av flerbostäder. Det kommer bli drygt 
400 bostäder på Hammar bostadsområde. ABK uppför blandade bostads-
storlekar, med upplåtelseformen hyresrätt. Markanvisningsavtalet är 
villkorat med att köparen förbinder sig att teckna köpekontrakt senast 
2018-05-01 annars har kommunen möjlighet att kräva att köpet återgår till 
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kommunen. Köpeskillingen beräknas på en ersättning om 1400kr/BTA, in-
lämnat bygglov. 

ABK:s område innehåller cirka 100 lägenheter. Deras plan är att påbörja 
byggnation under våren 2018. Baserat på tidiga skisser i projektet bedöms 
ersättningen för marken översiktligt uppgå till runt 9 Mkr, men detta kom-
mer i enlighet med avtalet att beräknas baserat på de färdiga bygglovs-
handlingarna.

Utöver markanvisningsavtal och köpekontrakt är ABK och kommunen 
överens om att teckna ett avtal där en del av ABK:s kvartersmark kommer 
att användas för en allmän gång- och cykelväg som syftar till att betjäna 
hela området. ABK bygger ut GC-vägen på kommunens bekostnad. Kommu-
nen ansvarar för drift- och underhåll av GC-vägen. Avtal om detta upprättas 
av kommunledningskontoret.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna markanvisningen av Hammar 9:194 till ABK, enligt mark-
anvisningsavtalet där ersättningen är 1400kr/BTA beräknat på 
inlämnat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-07-10.
Markanvisningsavtal för Hammar 9:194.
Översiktskarta.
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KSAU § 179

Markanvisning Hammar 9:197 till Christianstads 
Fastighets AB
Änr KS 2016/1283

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna markanvisningen av Hammar 9:197 till Christianstads 
Fastighets AB, enligt markanvisningsavtalet där ersättningen är 
1400kr/BTA beräknat på inlämnat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Hammar bostadsområde markanvisades i november 2016, därefter 
tilldelades området till sju olika byggherrar där Christianstads Fastighets 
AB tilldelades ett av kvarteren. Under våren 2017 har en byggherredialog 
hållits med inblandade byggherrar och deras arkitekter för att utveckla 
området optimalt. Området har även under våren 2017 fastighetsbildats. 

Mellan Christianstads Fastighets AB och Kristianstads kommun har 
markanvisningsavtal upprättats om senare förvärv och utbyggnad av Ham-
mar 9:197. Området kommer att byggas ut i tätare bebyggelse i form 
av flerbostadslägenheter i flera plan. Det kommer bli drygt 400 bostäder på 
Hammar bostadsområde. Christianstads Fastighets AB:s bostäder kommer 
vara med upplåtelseformen företrädesvis bostadsrätt och eventuellt ägar-
lägenheter. Markanvisningsavtalet är villkorat med att köparen förbinder 
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sig att teckna köpekontrakt senast 2018-05-01 annars har kommunen möj-
lighet att kräva att köpet återgår till kommunen.

Christianstads Fastighets AB:s område innehåller runt 60 bostäder. Deras 
plan är att påbörja byggnation under hösten 2019. Baserat på tidiga skisser 
i projektet bedöms ersättningen för marken uppgå till cirka 6-7 Mkr, men 
detta kommer i enlighet med avtalet att beräknas baserat på de färdiga 
bygglovshandlingarna.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna markanvisningen av Hammar 9:197 till Christianstads 
Fastighets AB, enligt markanvisningsavtalet där ersättningen är 
1400kr/BTA beräknat på inlämnat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-07-10.
Markanvisningsavtal för Hammar 9:197.
Översiktskarta.
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KSAU § 180

Markanvisning Hammar 9:198 till Brinova
Änr KS 2016/1284

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna markanvisningen av Hammar 9:198 till Brinova, enligt 
markanvisningsavtalet där ersättningen är 1400kr/BTA beräknat på 
inlämnat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Hammar bostadsområde markanvisades i november 2016, därefter 
tilldelades området till sju olika byggherrar där Brinova tilldelades ett av 
kvarteren. Under våren 2017 har en byggherredialog hållits med inblanda-
de byggherrar och deras arkitekter för att utveckla området optimalt. 
Området har även under våren 2017 fastighetsbildats. 

Mellan Brinova och Kristianstads kommun har markanvisningsavtal upp-
rättats om senare förvärv och utbyggnad av Hammar 9:198. Området 
kommer att byggas ut i tätare bebyggelse i form av flerbostadshus i flera 
plan. Det kommer bli drygt 400 bostäder på Hammar bostadsområde. 
Brinova kommer företrädesvis uppföra bostäder med hyresrätt och even-
tuellt någon bostadsrätt. Markanvisningsavtalet är villkorat med att 
köparen förbinder sig att teckna köpekontrakt senast 2018-05-01 annars 
har kommunen möjlighet att kräva att köpet återgår till kommunen. 
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Brinovas område innehåller cirka 60 lägenheter. Deras plan är att påbörja 
byggnation under våren 2018. Baserat på tidiga skisser i projektet bedöms 
ersättningen för marken uppgå till runt 6-7 Mkr, men detta kommer i enlig-
het med avtalet att beräknas baserat på de färdiga bygglovs-
handlingarna.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna markanvisningen av Hammar 9:198 till Brinova, enligt 
markanvisningsavtalet där ersättningen är 1400kr/BTA beräknat på 
inlämnat bygglov.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-07-10.
Markanvisningsavtal för Hammar 9:198.
Översiktskarta.
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KSAU § 181

Förvärv av Degeberga 20:48
Änr KS 2017/738

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna köpekontrakt mellan Lars Rudbergs dödsbo och 

Kristianstads kommun för 2,3 miljoner kronor. Finansiering sker 
genom omdisposition inom Kommunstyrelsens investeringsbudget.

 Uppdra åt Byggnadsnämnden att i detaljplan pröva möjligheten att 
utveckla fastigheten Degeberga 20:48 enligt inriktning i kommun-
ledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-08-14.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Fastigheten Degeberga 20:48, nedan fastigheten, ska säljas. Kommunen har 
fått frågan om det finns något intresse från kommunen sida om att förvärva 
fastigheten.

Fastigheten ligger inom område som i gällande detaljplan är utlagt som 
verksamhetsmark. Kommunledningskontoret ser en framtida utvecklings-
möjlighet för fastigheten som är belägen mellan Tingsvägen och före detta 
järnvägen till Maglehem. Fastighetens areal är cirka 12 000 m2 och ligger 
på en mycket strategiskt placerad centralt i norra delen av Degeberga.

Förhandlingar har förts mellan kommunen och Lars Rudbergs dödsbo om 
ett förvärv. Parterna är överens om att kommunen förvärvar fastigheten 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Degeberga 20:48 för en köpeskilling om 2.300.000 kronor med tillträde 
2017-10-02.

Kommunen önskar med förvärvet pröva möjligheten att skapa fler 
centrumnära bostäder i Degeberga. Inriktningen för detaljplanen bör vara 
ett flexibelt användningssätt där man prövar möjligheten till en blandning 
av bostäder (flerbostadshus, marklägenheter m.m) men även andra 
lämpliga användningsområden, t.ex. för verksamheter och centrumända-
mål. Även intilliggande mark norr och väster om fastigheten är lämplig att 
inkludera i detaljplaneprocessen. 

Kommunledningskontoret har fått information om att det kan förekomma 
svårigheter med att omvandla industriområdet på grund av bland annat 
farligt gods på väg 19. Exploateringsgraden prövas i detaljplan. Utöver 
fastigheten ska även de delar av fastigheterna Degeberga 20:4 och 20:5 
som ligger i direkt anslutning till fastigheten ingå i prövningen av ny 
detaljplan.

Plankostnaden har beräknats till cirka 250.000 kronor, härutöver kan 
tillkomma kostnader för arkeologi, geoteknik mm. Uppdraget har normal 
prioritet med inriktning att det ska finnas en färdig detaljplan vid halvårs-
skiftet 2020.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna köpekontrakt mellan Lars Rudbergs dödsbo och 

Kristianstads kommun för 2,3 miljoner kronor. Finansiering sker 
genom omdisposition inom Kommunstyrelsens investeringsbudget.

 Uppdra åt Byggnadsnämnden att i detaljplan pröva möjligheten att 
utveckla fastigheten Degeberga 20:48 enligt inriktning i kommun-
ledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-08-14.

 Paragrafen justeras omedelbart.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-08-14.
Översiktskarta.
Köpekontrakt.
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KSAU § 182

Detaljplan för Yngsjö 3:36 m.fl. i Åhus
Änr KS 2011/1069

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta detaljplan för Yngsjö 3:36 m.fl. i Åhus.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att ändra tillåten markanvändning från 
allmänplats/park till bostäder för att möjliggöra för två bostadsfastigheter 
inom del av Yngsjö 3:36 och Yngsjö 3:154 utmed Björkstigen i Åhus. 
Marken inom planområdet är i privat ägo och detaljplanen handläggs med 
normaltplanförfarande enligt plan- och bygglagen i dess lydelse före 1 
januari 2015.

Samråd genomfördes redan årsskiftet 2011/12 men fick sedan avvakta 
utgången av gällande detaljplans genomförandetid. Ett reviderat 
planförslag togs fram på Byggnadsnämndens uppdrag och utställning 
genomfördes sommaren 2016. Kritiska synpunkter har under hela planpro-
cessen inkommit från bland annat länsstyrelsen och närboende. Även 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har varit mycket tveksam till 
planläggningen med hänsyn till natur- och rekreationsvärden samt de låga 
markhöjderna och risk för framtida högre vattennivå. Men utifrån det givna 
uppdraget om att bereda ärendet för antagande så har planförslaget 
justerats så att byggrätten minskats och avståndet till fastighetsgräns ökats 
för att minska påverkan på naturvärden och omgivning.
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Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta detaljplan för Yngsjö 3:36 m.fl. i Åhus.

Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens beslut 2017-05-30 § 96.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-05-17.
Plankarta, rev. 2017-05-17.
Planbeskrivning, rev. 2017-05-17.
Samrådsredogörelse, 2016-05-18.
Granskningsutlåtande, 2017-05-17.
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KSAU § 183

Taxa för Kristianstad kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar 2018
Änr KS 2017/652

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa ny VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2018 enligt 
bilaga, VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggningar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Brukningsavgifterna i VA-taxan föreslår höjas med 4 % från och med  
2018-01-01. Ingen höjning av anläggningsavgifterna föreslås.

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa ny VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2018 enligt 
bilaga, VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggningar.
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Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2017-06-01 § 58.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2017-05-10.

VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avlopps-
anläggningar.
Gällande VA-taxa.
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KSAU § 184

Grönstrategi Kristianstads kommun
Änr KS 2017/219

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta Grönstrategi för Kristianstad kommun.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

 Ge Byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram grönplan.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2016-03-23 § 68 gett Tekniska nämnden i uppdrag 
att ta fram en grönstrategi för kommunen som ska hanteras som underlag 
till översiktsplan. Uppdraget följer samma arbetsordning som för arbetet 
med trafikstrategi (antagen av KF i juni 2016) med efterföljande trafikplan 
och grönplan. Både trafikstrategin och grönstrategin är underlag till över-
siktsplanen i Kristianstads kommun. Grönstrategi har under vintern 2017 
varit på remiss hos berörda förvaltningar, kommunala bolag, myndigheter 
och organisationer. Samtliga remissvar har varit positiva till grönstrategin. 
Grönstrategin har utifrån remissrundan kompletterats och förtydligats 
utifrån remissvaren. I övrigt har det i grönstrategin endast gjorts smärre 
redaktionella ändringar. Sammanställning av remissvaren redogörs i C4 
Tekniks tjänstutlåtande 2017-04-06.

Grönstrategin följer kommunens vision 2030 och strategisk färdplan 2020. 
I grönstrategin beskrivs kommunens vision, mål, utmaningar och möjlighe-
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ter samt kommunens grundläggande förutsättningar för eko-
systemstjänster. Grönstrategin innehåller ställningstagande för grönstruk-
turen och anger mål för hur grönblå struktur i kommunen ska bevaras 
och/eller utvecklas under de kommande åren. Grönstrategin omfattar alla 
vegetationsklädda markytor och vattenområden, innehållande bla parker, 
skogsområden, hagmarker, våtmarker, vattendrag, sjöar och hav i kommu-
nen. 

I det fortsatta arbetet inom uppdraget för grönstrategi ligger även att ta 
fram en handlingsplan; en grönplan. I grönplanen tas åtgärder upp som går 
i linje med de strategier som finns upptagna i grönstrategin. Arbetet med 
grönplan initierades av Tekniska nämnden med uppdrag till C4 Teknik (TN 
2015-02-05 § 10). Därefter har Kommunstyrelsen gett Tekniska nämnden 
uppdrag att ta fram grönstrategin. Sedan mars månad 2017 har personella 
resurser som arbetar med grönstrategi/grönplan flyttats till miljö- och 
samhällsbyggandsförvaltningen. Kommunledningskontoret föreslår att 
uppdraget för framtagande av grönplan ges till Byggnadsnämnden. 
Grönplanen ska godkännas av Kommunstyrelsen.

Ärendet har beretts med C4 Teknik och miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen.

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta Grönstrategi för Kristianstad kommun.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

 Ge Byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram grönplan.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-08-06.
Tekniska nämndens beslut 2017-04-27 § 48.
C4 Teknik tjänsteutlåtande 2017-04-06.
Grönstrategi 2017-06-28.
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KSAU § 185

Motion - Avsätt lägenheter vid nyproduktion för 
bostadssociala ändamål
Änr KS 2015/1106

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2016-11-25.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Christina Borglund (KD) har inkommit med motion om att avsätta lägenhe-
ter vid nyproduktion för bostadssociala ändamål. Kristdemokraterna yrkar 
på att:

- Kristianstads kommun genom ägardirektiv ålägger AB 
Kristianstadsbyggen (ABK) att avsätta 5 procent av lägenheterna 
vid nybyggnation för bostadssociala ändamål.

- Kristianstads kommun inleder samtal med privata fastighetsägare 
med målsättning att även de avsätter lägenheter för bostadssociala 
ändamål.

Kommunledningskontoret har på uppdrag av Kommunstyrelsen arbetat 
fram ett förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning där både mål och 
verktyg inriktar sig på att underlätta för hushåll med särskilda behov att 
finna en lägenhet. För att kommunen genom mark- och exploatering ska 
kunna tillförsäkra sig bostäder i markanvisningar och exploateringsavtal 
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behövs ett underlag från arbete- och välfärd där behov beskrivs och 
volymer kopplat till tidsplaner framgår. I annat fall kan inte volymer och ti-
der avtalas i markanvisningsavtal och exploateringsavtal. 
Kommunledningskontoret kommer att begära detta underlag från arbete- 
och välfärd.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunlednings-
kontorets tjänsteutlåtande 2016-11-25.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-11-25.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-06-14 § 163.
Remiss 2015-12-03.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-17 § 222.
Motion 2015-11-10.
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KSAU § 186

Motion - Ge AB Kristianstadsbyggen i uppdrag att 
bygga bostadsrätter också
Änr KS 2016/844

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Niclas Nilsson (SD) har till Kommunfullmäktige lämnat motion om att ge 
AB Kristianstadsbyggen (ABK) i uppdrag att också bygga bostadsrätter där 
det är lämpligt.

ABK har 2017-02-07 svarat följande om motionen:

”Sedan flera år har ABK långsiktiga byggplaner för att ligga i framkant när 
det gäller att utveckla Kristianstads kommun. I bolagets bostadsförsörj-
ningsplan planerar vi tio år framåt och inom de närmsta fem åren har ABK 
planer på 1 000 nya bostäder runt om i kommunen.

ABK ställer sig positiv till att, i samband med byggnation av hyresrätter, 
även bygga bostadsrätter där det är lämpligt. Bolaget är positiv till uppfö-
rande av boenden med olika upplåtelseformer för att främja mångfald och 
motverka segregation.

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till nytt ägardirektiv för 
ABK som innebär att ABK har möjlighet att samverka med andra fastighets-
ägare så att fördelning mellan andelen äganderätter, bostadsrätter och 
hyresrätter så långt som möjligt motsvarar befolkningens behov, efterfrå-
gan, preferenser och betalningsförmågor vilket innebär att verka för en 
mångfald av boendeformer och bostadstyper som passar såväl små som 
stora hushåll med olika resurser som äldre, yngre och nyanlända.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-31.
AB Kristianstadsbyggens yttrande 2017-02-07.
Remiss 2016-11-22.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-20 § 182.
Motion 2016-09-02.
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KSAU § 187

Revidering av bestämmelser om ekonomiska 
förmåner till förtroendevalda
Änr KS 2014/981

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2014-11-11 § 184 beslut om bestämmelser om 
ekonomiska förmåner för förtroendevalda. Med anledning av att arbets-
belastningen på ordförande och vice ordförande i Arbete- och välfärds-
nämnden ökat föreslås att faktorn av ett grundarvode ökas från 0,6 till 0,8 
för ordförande i Arbete- och välfärdsnämnden samt att för vice ordförande 
i samma nämnd ökas faktorn från 0,3 till 0,4. Ändringen föreslås gälla från 
2017-10-01. Ärendet har behandlats vid överläggningar mellan partierna 
som är representerade i Kommunfullmäktige.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa revidering av bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda enligt bilaga.

Beslutsunderlag
Ordförandens förslag 2017-08-16.
Reviderad bilaga till bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda.
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KSAU § 188

Plan för tillsyn enligt LSO och LBE 2017-2019
Änr KS 2017/812

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Fastställa tillsynsplan enligt LSO och LBE 2017-2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Räddningstjänsten har arbetat med tillsyn enligt LSO (Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor) och LBE (Lag (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor) enligt tidigare framtagen (2013) tillsynsplan och fortsatt 
huvudsakligen efter denna plan även under 2017. Revidering av planen har 
gjorts och förslag till plan för 2017-2019 bifogas.

Räddningstjänstens förslag till Kommunstyrelsen
 Fastställa tillsynsplan enligt LSO och LBE 2017-2019.

Beslutsunderlag
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2017-08-04.
Förslag till plan för tillsyn enligt LSO och LBE 2017-2019 (”styrdokument 
tillsynsplan 2017-2019”).
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